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KEΦΑΛAΙON ΣTj

. Δυαγωγτi μαsητι,jν

Γενυπαιj δυατciξεus

,Λogooν 26.

1. } l  oυμπερυφoρci μα$ητι iν ,  η πα9,oιoνδτiπoτε τρ<iπον εxδηλoυμdνη εντds xαυ εxτι js
του o1oλει!oυ δυα πρciξεων ι i  παραλεjι|,εων, oυνυoτd την δι,αγωγτiν αυτι iν.

2. t{ δυαγωγιi περυλαμβdνεταυ μεταξιΙ των oτoι,1ει iων τηs o1oλυxrig xαταατdoεω5 το)ν
x α0,θxαατoν o1oλι,πdν dτos ευs τo Γυμνdoυoν τi ΛιJπευoν φoι,ταiντων μα9ητι l ,ν xαι ελdγ1εταυ,
1αραπτηρι!qεται, ιαι j xατα1ωριiqeταL ευs τα oυxει. iα βυβλιjα r ιατd ταg δι,ατciξευs τoυ παρdντos
Π. Δ/τos .

3. H πρooτi l ιoυoα δuαγιυγ{ των μα9ητι iν, νooυμdνη ω5 dμπραxτog oυμμdρφωoυs πρosτoιξ
δυdπoνταs την σχoλL,(dν qωι{ν πανdναg nαL πρos ταs ηsυπcis α.ρ1d5 τoυ πoυνωνυxoιJ περυβdλ-
λoντos, εντ<is τoυ oπoιjoυ δuαβυoιjν, απoτελει.1 υπo1ρdιυouν αυτι1ν, πdoα δε παρ{xxλυoι,5 εχ
ταιjτηs, εxδηλoυμdνη δι,,υπαι,τι ioυ πρciξεωs τi παραλει i ι|,εωg, απoτελεd αντυxεt. iμενoν παυδαγω-
γιπoι i  ελdγ1oυ παL εν ανdγxη αντι,μετωπι. i6εταL δLα o;1oλι,xι l iν πυροioεων ιατd ταs δυατι iξει,s
τoυ παρ6ντos Π.Δ/τos.

4. Ι{ δυαγωγτi εxdoτoυ μα9ητoιj xαραxτηριjζεται, ι ιχoσμLωτdτη ', , ,t ιooμι. iα t ι ,  t ιεπιJμε-
πτη.', αναλdγωs των αυνι,ατιr iντων αυτι iν 11αραxτηρυoτυπιiν oτoυ1εdων πατci ταs πατωτdρω δι,α-
xριJαεug:

α) ' ! i loαμυωτι iτη, '  1αραπτηρι iqεταL η δLαγωγτi μα,9ητoι j  τυνos ι iταν oι iτos τηρτi  απoλι j-
τωs την xατd την dννoι,αν τηs ταρ. 3 τoυ παρdντos dρ9ρoυ πρooτfxoυoαν διαγωγτiν.

B) ' ,πooμι iα ι l  1αραxτηρι iηεταL η δι ,αγωγτi μα9ητoι i  f ινos cjταν oι jτos τηρτi  μεν πατd xα-
νdνα την xατd την dννoι,αν τηs παρ. 3 τoυ παρdντos ciρ$ρoυ πρoσd,roυσαν δι,αγωγdν ,oδxιJ d-
μωs dνευ παρεxxλ(αεων.

γ ) , ,επiμεπτη! '  1αραxτηριJqεταL η δuαγωγτi μα9ητoι i  τLνos, ι iταν oι jτos παρεxιλ ι1νη απd
απd την πρoor ixoυoαν, xατd την dννoι ,αν τηs παρ. 3 τoυ παρdντog dρ$ρoυ,δυαγωγτiν ευs βα9-
μ<iν .ανεπιJτρεπτoν, αλλ, η παρdxxλι ,ous αι jτη xρdνετι ι ι ,  επuδεxτιπr i  ταυδαγωγυπιf  5 επανoρoι iJ . ,s
τ:ντ<Ιs τoυ αυτoι1 oxoλι ,xoι jπεριBciλλoντos.

.oταν o μαsητr is παρεxxλ(νη απd την l ιρooι ixoυααν, xατd την dννoυαν τηg παρ. 3 τoι:
παρdντos dρθρoυ, δι,αγωγdν ειs Bα$μdν 6oτε η παρdxπλυoυs αι iτη να δημι,oυργτ{ παuδαγι ιγυιdν
ηρdβλημα υπερβαι jνoν ταg επανoρ9ιυτυr ιd5 δυνατdτηταs τoυ ευg 6 φoυτd o1oλεr. ioυ, o μα6ητr{s
. ' ι jτos υπcχρεoι iται, ει,s αλ λαγτiν o1oλuxoι! περιβdλλoντos, rjνα εν τω πλαυαι. i ιυ νdων oxoλι, ιαiν
. lυν9ηπαiν τω παραα1ε9ι i  . l  ευxdρeα βελτuι ioεωs τη5 δυαγωγ{g τoυ.

5. 0 εττioυos 1αραπτnρυoμds τηs δLαγωγris των μα9ητι,3ν εxdoτoυ Γυμναoι,]oυ ri Λι lxει ioυ
ενεργeιJταu xατci την λι|ξι,ν τoυ δυδαπτι 'xoι i  dτoυs δι] εLδL,{τfs πρdξεωs τoυ Συλλdγoυ των Δυδα-
.:xdντων απoφαι,νoμdνoυ πι lτ ι i  πλει,oΦηφι. iαν επιj τη βcioει. τηs εν γdνει, εν τε τω α1oλειJιr χαU
εxτd5 αυτoti oυμπερι,φoρci5 τoι iτων }lα|, των τυxdν ει.g τα ouπει.1α βι.βλιjα }ιαταπεχωρυσμdνων oτoι,-

xει iων xυoι ioειυν r i η$uπιiν αμουβo3ν, πρoοηxdντω5 oυνεxτυμωμdνων xατci την πρι.1oυν τoυ Συλλd-
Yoι) τ(dν Δuδαoxdντων. Πρoxειμdνoυ περc 1αραxτηρυoμoιJ τηg δuαγωγτ{.s μα$ητoιj τυνog ω5 ' ' l ιoσ-
υι- iα5| lτ i , 'επι . lμ iπτηs,,η xατci  τα ανωτdρω πρCΙξι ,s τoυ Συλλdγoυ των Δι,δαoι6ντων δdoν να ε(-
ναι ,  ητι ,oλoΥημdνη.

6. Δuα τηs αυτr1s πρciξεωs χαρα, ιτηρ(ζεταL, iαL η μdxρυ τηs ημdραs τoυ 1αραπτηρuopιΙ
δuαγι lγr i των ιατd τo ciρ9ρ. 24 ελλuπιjs τi ανεταρπιis φouτηodντων.

7. 0 1αραxτηρι,σμds τηs δtαγωγτis μα9ητι,3ν, ωs xα$αριjs παυδαγωγuxoι i 1αραπτιf ρoE δε-
6oμdνoν, απoτελει- i  ατoυxει ioν oxoλι"πτfs απoxλει ,oτι ,πτis 1ρrfoεωs,, ιαυ αναγρciφεiαυ επι j  τoυ τ ι . i -
τλoι) , ' ,

l l,  
Ι\|| ι l  φodon μdoα oε ευoαγωγιxci  πρooτd$ηπε με την παρ. 5
, | l  . iρθρoυ 1 π.Δ. 294/80 (ΦEl( s1 A j  )

lι
8. oυδεμιjα τροπoπoιjηoι,s δυαγωγιf5 μasητoιj υπd τoυ Συλλ<iγoυ των Διδαoxdντων 1ωρει. i

μετci την xα9 )oι,oνδτiπoτε τρdπoν oρυoτuπfν dξoδoν τoιjτoυ ε,t τoυ α1oλει. ioυ.



Eιiδη xυριiαεων

,Aρ9ρoν 27.

1. Δuα πdoαν υπαι jτuoν παρdπxλυoι,ν ε, ι  τηs πρooηπoι ioηE πατd την dννoι ,αν τηs παρ.
3 τoυ c iρθρ. 26 τoυ παρdντos Π.Δ/τos δυαγωγds παι αναλdγωs τoυ βα9μoι j  τηs παρεxxλι joεωs
ταιΙτηs επυβciλλoνταυ εLs τoυs μαlητds αυ πdτω9υ , ιυραbεLs Ξ

α ) Παραττiρηαι,s,  β ) επiπληξυs, γ) ωρι,αι jα απoμcixρυνoυ5 εχ τoυ δuδαoxoμdνου μα9ι i -
ματos, δ) απoBoλr i  ε,(  των μα9ημcΙτων μdχρu 3 ημερι , iν,ε) απoθoλτf ε i l  των μα9ημdτων .μd1ρu 5
ημερι iν xαι j  s )  αλλαγd o1oλuxoι i  περuβciλλoντos.

Aρμoδudτηs επuβoλιf s πυρι, ioεων

,Aρsρoν 28.

1. Tα5 υπd τoυ πρoηγoυμdνoυ ι iρ9ρoυ πρoβλεπoμdναs χυρ0iσειs δ ι iναταυ να επuβciλλoυν:

. α) ,Exαoτos των δυδαoxι iντων ια9ηγητι iν μdνoν ταs υπ<i στoLχ, α j  θ,xαι ,  γ,xυρι^ioευ5.
β) o Δυευ9υντds τoυ.Σ1oλειJου ταs υπr i  στoυχ. α.,  B; γJ ιαυ δ,xυρι, ioευs.

γ) Συμβo' jλ ι ,oν απoτελoι iμενoν εx τoυ Δ/ντoι j  τoυ Σxoλεdoυ, ωg Πρodδρoυ xαυ των δι-
δαoxdντων εLs την τc iξuν τoυ μαΘητoι i  xα.9ηγητι , iν ωs μελι , !ν τα5 υπι i  στoLχ. αiBζ ι , ,δ,xαL ε,
xυρι ,3oευs.

δ) Tην υπd oτoι ,1. g, ι ιJρωαυν δι jναταυ να επυβciλλη μ<iνoν η oλoμdλεuα τoυ Συλλdγoυ
των Δι.δαoxdντων τoυ Σχoλει.;oυ.

2.α. H ταραττiρηoι5, oxoπoι joα εLs την πρoευδoπoι. iηoLν τoυ uα9nτoι i ,  dτυ ετdρα αυ -
τoιj παρdπxλι,αu5 δυνατdν να επι,oιjρη ι ι jρωουν βαρυτdραν, xρι.1νεταυ ωs η ελαφρoτdρα των ιυριj-
σεων μη xαταxωρυ6oμdνη ευs τα oι .πει . iα βι ,βλι jα τoυ αxoλει . ioυ.

8) H επι jπληξυ5 xατα1ωρd6εταL εUs τo βυBλι joν Επuβoλτis Kυραiαεων τoυ o1oλεrJoυ,εφ,
dooν xρι- iνε ι ,  τoι jτo επι ,βεβλημdνoν τo επuβdλλoν ται jτην dργανoν.

γ) πciσαt αu λoυπαι j  xυρι , ioε ι"s τoυ c iρθρ. 27 τoν παρdντo5 επι ,βαλλdμεναι. ,  xατα1ωρι. i  -
ζoνται ,  εLs τo βυβλι joν EπυBoλτis Kυρι ioεων τoυ Σ1oλειJoυ, xατdπι,ν ενυπoγρdφoυ oημευι lματos
πρos τoν Δ/νττfν τoυ επLβαλdντos την χυρωσι,ν oργιΙνoυ, xατα1ωρι,ζ ι iμεναu επι , iαηs ευs τo Aτo -
μυxι jν Δελτι joν τoυ τUμωρη9dντos μα9ητoι j .

3. o ι ,  απoBαλλdμενoυ μα9ηται i  δr jναταυ να παραμdνoυν εLs τo o1oλει ioν xατci  τα5 ο1ρα5
δυδααxαλι- lαs των μαsηudτων, απαo1oλoι jμενoι ,  μερiμνη τoυ Δ/ντoι i  τoυ Σ1oλει , ioυ.

KΕΦAΛAIoN z:

Tι,μητυxαιj Δuαx ρ ι. ioε ι ,s

Γενυιαd Δυατdξει ,s

,Aρθρoν 29.

1. Eus μα9ητcis Γυμνααιjων xαυ Λυιει-jων διαπρυιloμdνoυs ιατci την δι,εξαγα)γτiν xαυ την

εUs τα μα9τiματα επιjδooι,ν απoνdμoνταυ τυμητι ιαι.1 δι"απρdoευs xατιf ταs διατdξευs τoυ πα.
ρdντos Π. Δ/τos.

2. ,ΙδLαL τLμητυxαι i δuαxρι. iαεLs α.πoνdμo\lται, xατd ταs δι,ατdξευs τoυ παρdντos Π'
Δ/τos εus μαgη.τciζ Γυμναoιiων παu Λυπε(ι,rν δuα πρ<iξει,E αυτo$υαι. iαs τt τρdξειs ειφραζoι loαg
αoι jνn9εs πνευuα ανuδuoτελo' js φtλαλληλ(αs.

Eιjδη τυμητι l ι ι iν δυαπρι- ioεων-

Πρoδπo9doευs απoνoμιis

.Λρ9ρoν 30.

1. Ευg μα9ητcis επυτυγnciνoνταg γενιπdν Bα.$μdν ετησι-:αs πρodδoυl ldρuoτα l ' , ιαL ε-
πuδεqi6ανταs δι ,αγωγτiν ι lxoσμuωτdτην ι 'απoνdμεταυ, ιατdπι,ν απoφdoεω5 τoυ Συλλdγoυ των δυ-
δαox6.ντων , , ,αρuoτειJoν πρodδoυ ' ,  δ ι , ,  επυδdoεωg ευδυπoι j  δυπλι jματos.

2. Ευs τoν πρι,jτoν εξ εxcioτηs τciξεωs τi Tμι iματos τdgεωs μα9ηττ{ν εxdoτoυ σχoλειjoυ
τυx<iντα τoυλd1υoτoν γενL, ιo ι j  ετηαι joυ βα$μoι j ' ,λ iαν xαλι ist l  παι ,  επυδει . iξαντα δυαγωγτiν ' lπo-
oμυωτdτην ' '  ατoνdμεταυ, xατdπι,ν απoφdoεωs τoυ ΣυλλdΥoυ των Δι,δαoιdντων , l 'BραβeioνΠpo-

ι jδoυl ι  δ ι . l  επυδdoεωs ευ6υxoι j  δ ι ,πλι iματos. Eν τερι ,πτι iαεL Lσoβαsμdαs απoνdμεταL,(αι ,  ε ι ,s Φυs
ι,ooβα9μιjoανταs υodτυμoν αντι.1oτoυxoν ltBραβεfoν Πρoδδoυ l l .


